Mentorproject Drechtsteden
Wat maakt jou tot een succesvol ondernemer?

Persoonlijke begeleiding
voor en door ondernemers
Mentoren functioneren als klankbord voor (pre)startende ondernemers (0-5 jaar). Zij bieden hulp bij het opstarten
van een onderneming. Tevens geven zij coaching wanneer ondernemers in financieel zwaar weer verkeren.
Veel ondernemers hebben geen middelen om een coach in te huren, terwijl er wel de behoefte is aan een klankbord.
Het Mentorproject Drechtsteden, mede mogelijk gemaakt door Bedrijvencentrum Drechtsteden, biedt een
mogelijkheid om voor een kleine investering een professional te raadplegen. Zo helpen we elkaar samen op weg.
Je hoeft het niet alleen te doen.

“Ik ben enthousiast over het Mentorproject! Het gesprek met en advies van
de mentor hielpen mij om mijn praktijk tot een vlot lopend bedrijf te maken.”
Gijsbertje Smaal van Verder met Verf

“Door de juiste coaching en begeleiding vanuit
het Mentorproject in de Drechtsteden spreek ik
de juiste lokale taal van het ondernemerschap.”
Mark Habets van Habets Herenmode

Voor wie?
Je kunt meedoen als je als ondernemer gevestigd bent in de
Drechtsteden en een duidelijke behoefte hebt aan ondersteuning
door een mentor. Het spreekt voor zich dat je openstaat voor
advies en begeleiding.
Na een adviesgesprek word je gekoppeld aan de mentor die op
basis van zijn of haar kennis en ervaring het best bij jouw bedrijf
en jouw vraag past. De mentor begeleidt je maximaal een half
jaar. Hij of zij, geeft gevraagd en ongevraagd advies, dient als
klankbord en heeft het belang van jouw bedrijf voor ogen.

Door wie?
Uit onderzoek is gebleken dat ondernemers die begeleid zijn
geweest, succesvoller zijn. Laat je dus inspireren door een
mentor. Veel ondernemers gingen je al voor. Zoals de minder
ervaren ondernemer, maar ook de ondernemer die aan een
nieuwe uitdaging begint. Zij beschouwen het Mentorproject

Drechtsteden als een uitgelezen kans om te profiteren van de
belangeloze bereidheid van ervaren mensen uit het bedrijfsleven.
Mentoren met brede ervaring die jou met raad en daad terzijde
willen staan.

Spelregels
De mentor fungeert als klankbord voor de ondernemer en
zit dus niet op de stoel van de ondernemer. Je blijft altijd zelf
verantwoordelijk.
Voor de begeleiding van een half jaar betaal je € 90,- als
tegemoetkoming in de onkosten die de mentor maakt.
Het adviesgesprek is gratis.

Meld je aan
Je kunt je aanmelden als mentee door een mail te sturen
naar mentorproject@drechtsteden.nl. Een mentor neemt dan
contact met je op. Bellen kan ook, telefoon 078 770 48 86.
Meer informatie is te vinden op www.dordrecht.nl/mentorproject

“Omdat wij weten waar u tegenaan loopt.”

Kernteam mentoren
V.l.n.r.: Jan Roozen, Cisca Stasse, Henk Reparon, Harry Harder

mentorproject@drechtsteden.nl
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